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Година  XXVIII     Бр. 6                           12. април 2019. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Алексинац („Службени 

лист општине Алексинац“, број 1/2009) и члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 , 32/2013- одлука 

УС , 55/14, 96/15др.закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19 ), на предлог 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац, Општинско веће општине 

Алексинац, на седници од 11.04.2019. године, донело је   

  

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2019. године 
  

1. Овим Програмом утврђују се планирани приходи од новчаних казни из безбедности јавног 

саобраћаја за активности које се у 2019. години планирају из области јавног саобраћаја на 

територији на територији општине Алексинац у складу са Законом о безбедности саобраћаја 

на путевима (,,Службени гласник РС, број 41/09, 53/2010, 101/2011 , 32/2013- одлука УС , 

55/14, 96/15, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19) и другим посебним 

законима из области саобраћаја.  

2. За реализацију Програма планирају се финансијски приходи који ће се користити преко 

рачуна буџета општине Алексинац и то:  

- пренета средства из претходних година............................................1.011.778,00 дин.  

- планирана средства у 2019. години....................................................3.000.000,00 дин.  

                 

____________________________________________________________________________________  

                  Укупно:                                                                                                           4.011.778,00 дин.              

Финансијски приходи биће утрошени за следеће расходе, и то:  

  

1. УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

1.1      Уређење зона школа ___________________________________________1.841.778,00 дин.    

2. ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ТЕХНИЧКЕ    ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈА НА  ПУТЕВИМА КОЈИ СУ ОБАВЕЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

2.1      Израда пројекта за уређење зона школа _____________________________200.000,00 дин.  

2.2  Израда планске документације___________________________________100.000,00 дин.  

  

3. ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У  ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

УКЉУЧУЈУЋИ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ  

 3.1  Набавка опреме за јединицу саобраћајне полиције ПС Алексинац  ___________250.000,00 дин.     

  

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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4. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА  

4.1 Унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац и 

васпитање учесника у саобраћају, као и развијање саобраћајно-превентивног рада у предшколским 

установама, школама и др. специјализованим организацијама ________________________200.000,00 дин.  

4.2 Трошкови израде саобраћајно-превентивних публикација, пропагандног мат., филмова и 

сл.____________________________________________________________________________50.000,00 дин.  

4.3  Медијске услуге________________________________________________________50.000,00 дин 

4.4  Учешће на семинарима, обукама и саветовањима на тему безбедности саобраћаја__100.000,00 дин.  

4.5   Репрезентација_________________________________________________________70.000,00 дин.  

4.6   Рад за безбедност саобраћаја- дневнице____________________________________150.000,00 дин.  

4.7   Трошкови материјала:  

- Обележавајући прслуци___________________________________    420.000,00 дин.  

- Бицикле__________________________________________________100.000,00 дин.  

- Троуглови за тракторе _______________________________________80.000,00 дин.  

- Ауто седишта за децу_______________________________________400.000,00 дин.   

                                                                            

                УКУПНО:  4.011.778,00   дин.     

3. Финансирање наведених активности, вршиће се у зависности од прилива средстава 

прикупљених од новчаних казни из безбедности јавног саобраћаја.  

4. Уколико се приходи не остваре у планираном износу, Савет за безбедност саобраћаја на 

путевима на територији општине Алексинац, ће утврдити приоритетне активности.  

5. Средства пренета из претходних година у износу од 1.011.778,00 динара распоређена су 

на позицију 1.1. Уређење зона школе, у износу од 1.011.778,00 динара.   

6. Овај програм објавити у ,,Службеном листу општине Алексинац''.   

II/01 Број: 011-38 

У Алексинцу, 11.04.2019. године   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ                                        

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                          

                                                                                                        Ненад Станковић, с.р. 

  

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон и 95/18- др.закон ), Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16 и 113/17), Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 88/16), као и члана 19. Одлуке о 

организацији Општинске управе општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 15/17), 

члана 13. Одлуке о правобранилаштву („Службени лист општине Алексинац“ број 21/14, 27/16 и 23/18), 

Општинскo веће, на предлог начелника Општинске управе и Правобраниоца општине Алексинац, дана 

11.04.2019.године, усвојило је   

ПРАВИЛНИК 

О 

  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ   

 

Члан 1. 

            У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 

Правобранилаштву општине Алексинац II/01 број: 110-17/17, 110-19/17, 110-27/17, 110-1/18, 110-10/18, 110-

17/18, 110-25/18 и 110-35/18 („Службени лист општине Алексинац“ број 17/17, 20/17, 26/17, 1/18, 9/18, 21/18, 

26/18 и 30/18 ), мења се: 
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             У члану 4. Систематизација радних места: 

           У табели службеници извршиоци -   код звања „ Саветник“, мења се број  радних места, тако што се 

број „33“ замењује бројем „32“, и мења се број  службеника, тако што се број „43“ замењује бројем „42“,  

           У табели службеници извршиоци- ,,Укупно“, мења се број радних места, тако што се број „99“ 

замењује бројем „98“, и број службеника тако што се број „115“ замењује бројем „114“. 

 

Члан 2. 
             У члану 5. Систематизација радних места: 

- Мења се укупан број систематизованих радних места, тако што се број „140“ замењује бројем „139“. 

- Мења се број службеника на извршилачким радним местима, тако што се број „114“ замењује бројем 

„113“.   

Члан 3. 
              У члану 12. Систематизација радних места у Општинској управи: 

           У табели службеници извршиоци -   код звања „ Саветник“, мења се број  радних места, тако што се 

број „33“ замењује бројем „32“, и мења се број  службеника, тако што се број „43“ замењује бројем „42“,  

           У табели службеници извршиоци- ,,Укупно“, мења се број радних места, тако што се број „98“ 

замењује бројем „97“, и број службеника тако што се број „114“ замењује бројем „113“ 

 

Члан 4. 

     У члану 15. Одељење за општу управу и друштвене делатности, Одсек за друштвене делатности: 

     -код радног места бр. 44а. – Послови из области образовања и друштене бриге о деци, у делу услова, 

став 2. „1 година радног искуства у струци“, мења се и гласи, „завршен приправнички стаж“. 

 

Члан 5. 
     У члану 16. Одељење за привреду:         

- радно место под редним бројем 63. - Заменик начелника Одељења 

- брише се- 

 

Члан 6. 

     У члану 17. Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода: 

      код радног места под редним бројем 80. Аналитичко-порески послови пореске контроле , у делу услова, 

став 1. „Стечено високо образовање, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету у образовно научном пољу правних или 

економских наука“, мења се и гласи, „високо образовање, на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету у образовно научном пољу 

природних, правних или економских наука.“                                

Члан 7. 

        У члану 19. Одељење за скупштинске послове: 

- код радног места под редним бројем 94. Начелник  Одељења, у делу описа послова после реченице 

„Подноси извештај о раду службе, стара се о дисциплини радника  и даје предлоге за оцењивање,  

награђивање и кажњавање запослених.“ додаје се реченица „Припрема предлоге решења по којима  

Општинско веће одлучује као другостепени орган.“ 

- код радног места под редним бројем 100. Пословни секретар Начелника управе, у делу описа 

послова после реченице,“ Стара се о пошти начелника, комплетира документацију начелника Општинске 

управе.“, додаје се реченица, „води евиденцију о изборима у месним заједницама.“ 

Члан 8. 

             Правилник је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе – општине Алексинац за 2017.годину („Сл. лист општине Алексинац“ бр. 19/17, 22/17, 

26/17, 10/18, 28/18, 29/18 и 5/19). 

Члан 9. 

            Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Алексинац“. 

II/01 Број: 011-36 

У Алексинцу, 11.04.2019.година 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                Ненад Станковић, с.р.                                   
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На основу члана 247. Закона о раду (“Службени гласник РС”, број 24/05 и 61/05, 54/2009, 32/2013 и 

75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), Председник општине Алексинац, 

репрезентативни синдикати у ЈКП “Водовод и канализација” Алексинац и директор ЈКП “Водовод и 

канализација” Алексинац, дана 11.04.2019. године, закључили су 

 

A Н Е К С 

К О Л Е К Т И В Н О Г   У Г О В О Р А  

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”  АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

У одељку Друга примања члан 82. Колективног уговора Јавно комуналог предузећа „Водовод и канализација“ 

Алексинац, мења се и гласи: 

 

Послодавац је дужан да исплати: 

1. запосленом отпремнину при престанку радног односа, ради коришћења права на пензију или при 

престанку радног односа по сили закона због губитка радне способности у висини од три просечне 

зараде исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике; 

2. запосленом накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима 

уже породице у случају смрти запосленог у висини трошкова према оргинал приложеном рачуну 

на име запосленог (за погребну опрему, превоз и трошкове укопа на основу рачуна лица код кога 

је набављена погребна опрема, односно рачуна лица која су извршила наведене услуге), а највише 

до  неопорезовог износа; 

3. запосленом накнаду штете због повреде на раду или професионалног оболења. 

 

Под чланом уже породице у смислу става 1, тачка 2. овог члана, сматрају се брачни друг, деца и родитељи 

запосленог.  

 

Члан 2. 

 

Члан 85. Колективног уговора Јавно комуналог предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац, мења 

се и гласи: 

Запослени има право на солидарну помоћ за случајеве: 

 - дуже или теже болести, инвалидности или здравствене рехабилитације Запосленог или члана његове уже 

породице – до износа трошкова (за набавку лекова, накнаду трошкова медицинских анализа и хирушких 

интервенција и набавке ортопедских и других медицинских помагала) према приложеним рачунима, а 

највише до неопорезованог износа;  

- солидарну помоћ у случају уништења или оштећења објекта за становање Запосленог услед елементарних 

непогода или других ванредних догађаја, под условом да су уништење или оштећење објекта за становање 

Запосленог утврђени и констатовани записником и да је у истом записнику дата процена штете од стране 

комисије састављене од лица одговарајуће струке коју образује директор.  

-  у случају смрти Запосленог која је наступила као последица несреће на послу или професионалног обољења, 

Послодавац обезбеђује једнократну помоћ породици у висини троструке месечне зараде остварене у 

периоду од почетка године до месеца који претходи месецу у којем се врши исплата помоћи.  

 

Чланом уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни друг и деца Запосленог.  

 

Право на солидарну новчану помоћ у случају дуже или теже болести, инвалидности или здравствене 

рехабилитације Запосленог или члана његове уже породице може се остварити само на основу приложене 

медицинске документације овлашћене здравствене установе са мишљењем о потреби набавке лекова, односно 

потреби извршења одређених медицинских анализа и хирушких интервенција, или набавке ортопедских и 

других медицинских помагала, уколико ови трошкови нису покривени обавезним здравственим осигурањем 

и уз доказ о износу ових трошкова ( уверење, фактура и сл.).  

 

Одлуку о висини солидарне помоћи доноси директор Послодавца. 

 

Послодавац може да исплати солидарну помоћ у складу са својим општим актом и под условом да за то има 

обзбеђена финансијска средства:  

- Ради ублажавања последица елементарних непогода или других непогода; 



 

Број  6                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              12.април       2019. године                         страна   314 
 

- Ради пружања помоћи породици умрлог запосленог;  

- У другим случајевима одређених општим актом.  

 

Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног 

материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.  

 

Висина солидарне помоћи исплаћује се у складу са важећим Посебним колективним уговором за јавна 

предузећа у комуналној делатности.  

 

Одлуку о начину исплате солидарне помоћи доноси Директор предузећа. 

 

Остале одредбе Колективног Уговора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 

Алексинац број 687 од 31.03.2018.године и Анекса Колективног  Уговора Јавно комуналног предузећа 

„Водовод и канализација“ Алексинац број 1504 од 22.06.2018.године остају неизмењене. 

 

Члан 3. 

Овај  Анекс Уговор сматра се закљученим када га потпишу  Оснивач односно орган који он овласти, 

овлашћени представници репрезентативних синдиката код Послодавца и директор, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац“.  

 

     ЗА ПОСЛОДАВЦА:                                                                              ЗА  ОПШТИНУ АЛЕКСИНАЦ: 

         Д и р е к т о р                                                                                             Председник Општине 

        Симић Драгиша                                                                                               Станковић Ненад 

 

                          ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ СИНДИКАТЕ КОД ПОСЛОДАВЦА: 

1. Председник Одбора Организације Самосталног синдиката 

                               Горан Ђукановић 

2. Председник Одбора Организације Синдиката „Независност“ 

         Добрица Младеновић 

 

Садржај: 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                                                      
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, факс: 

018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац. 
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